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PAUTA Nº.020 -  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO  DE 2020. 
ORDEM DO DIA:    

PROPOSIÇÕES 
1. PROPOSIÇÃO Nº.100/2020 – Iniciativa do Vereador Gelciney Matos - GEL – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Abaetetuba, Alcides Negrão – CHITA, solicitando a imediata reforma da Praça de 

Nossa Senhora de Nazaré – Bairro São Lourenço para que seus moradores possam exercer 

verdadeiramente sua cidadania. Que da decisão da Casa, seja dado conhecimento a 

Comunidade em apreço e aos meios de comunicação deste Município. 
2. PROPOSIÇÃO Nº.136/2020 – Iniciativa do Vereador  Ezequiel – o qual requer que a 

Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides Negrão - CHITA, 

Prefeito Municipal de Abaetetuba, solicitando ao nobre gestor  junto ao órgão competente de 
sua administração que seja viabilizado, a construção de uma faixa elevada (Lombofaixa) em 
frente ao supermercado Líder, localizado na Rodovia Dr. João Miranda. Que da decisão da 

Casa se dê a conhecer aos nossos munícipes através dos Meios de Comunicação, bem como 

aos moradores da citada via pública. 
3. PROPOSIÇÃO Nº.137/2020 – Iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz – a qual requer 

que a Mesa Executiva encaminhe expediente a Secretaria Municipal de Saúde a senhora 

Lucilene Ribeiro, tomar providências necessárias para a construção de uma  Unidade Básica 

de Saúde Familiar na comunidade do Ramal Itacupé, pois o mesmo irá atender as necessidade 

da comunidade bem como as comunidades vizinhas. Que da decisão da Casa seja dado a 

conhecer à Comunidade local, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia das Ilhas, e Meios de comunicação em geral. 
4. PROPOSIÇÃO Nº.138/2020 – Iniciativa do Vereador  Marcio Barreto – o qual requer 

que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo SR. ALCIDES NEGRÃO, 

Prefeito Municipal, solicitando que autorize a Secretaria de Obras a realizar  REVITALIZAÇÃO 

DA RUA MANOEL DA SILVA RAPOSO para atender aos moradores dos citados logradouros. 



Que da decisão desta Casa seja dado conhecimento aos moradores da Manoel da Silva 

Raposo e aos meios de comunicação do município para divulgação. 
5.  PROPOSIÇÃO Nº.139/2020 – Iniciativa do Vereador  Josenildo Vilhena – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Alcides 

Eufrásio da Conceição Negrão, Prefeito Municipal solicitando que o nobre gestor autorize a 

Secretaria de Obras, a efetuar a construção de uma praça pública, com academia ao ar livre, 

Playground e espaço coberto para integração da comunidade em espaço público em área 
localizada na Avenida Santa Catarina entre a Avenida Roraima e Avenida Aracaju, atrás da 

creche Francisco Maués Carvalho, no bairro Francilândia para atender à necessidade de lazer 

e bem-estar do referido bairro. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à comunidade em 

apreço e aos meios de comunicação existentes neste município. 
6. PROPOSIÇÃO Nº.140/2020 – Iniciativa do Vereador  Joaquim da Pesca  – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Prefeito Municipal de Abaetetuba, 

Senhor Alcides Negrão, solicitando às secretarias responsáveis, Secretaria de Obras e 

Secretaria de Administração, a revitalização do mercado de carne, no sentido de proporcionar 

um ambiente adequado para o manuseio dos alimentos e segurança tanto para a população 

quanto para os trabalhadores do mercado os quais frequentam o ambiente cotidianamente. 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer à população via meios de comunicação do 

município.  
7. PROPOSIÇÃO Nº.141/2020 – Iniciativa do Vereador  Aluisio Correa  – o qual requer 

que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

Alcides Negrão - CHITA, e ao Senhor Nader Rodrigues de Souza, Secretário Municipal de 

Obras, solicitando em caráter de urgência a limpeza das galerias dos esgotos que se localizam 

na nossa cidade, para que as pessoas que trafegam pelos logradouros públicos, possam ter 
suas integridades físicas preservadas, haja vista, que nesse período chuvoso se tais galerias 

não passarem por limpeza irão causar alagamentos e, por conseguinte, prejuízos à nossa tão 

sofrida população. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de 

nossa Cidade. 
8. PROPOSIÇÃO Nº.142/2020 – Iniciativa do Vereador  Fernandes Sabiá  – o qual 

requer que a Mesa Executiva encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, para  que determine a Secretaria de 

Obras os serviços de:  limpeza, aterramento, meio-fio e asfaltamento da 9ª e da 12ª ruas da 

Angélica, no bairro da Angélica zona urbana desta cidade de Abaetetuba. Que da decisão da 

Casa seja dado conhecimento aos moradores das citadas ruas e aos meios de comunicação 

de nosso município.  
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA FONSECA, 
EM 05 DE OUTUBRO  DE 2020. 


